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IN MEMORIAM

Dr. J. Th. Oudemans
door

J. C. H. DE MEIJERE.

Op den 20en Februari 1934 leed de Nederlandsche Ento-
mologische Vereeniging een zeer groot verlies door het over-

lijden van haren President Johannes Theodorus
Oudemans.

Het schijnt mij overbodig, hier een uitvoerig overzicht te

geven van zijn levensloop, daar dit nog kort te voren, ter ge-

legenheid van zijn 70en verjaardag, door Prof. Max We-

b e r is geschied in het toen den jubilaris aangeboden supple-

ment van het Tijdschrift voor Entomologie. In korte trekken

is deze trouwens spoedig verhaald. Zijn leven verdeelde zich

tusschen Amsterdam en Putten (G.) Te Amsterdam werd hij

den 22en November 1862 geboren, dââr bezocht hij het Gym-
nasium en de Universiteit, daar werd hij assistent, privaat-

docent in de Entomologie, conservator aan het Zoölogisch
Museum. In 1912 verplaatste hij zich naar ,,Schovenhorst'

te Putten en sedert hield hij schier onafgebroken daar ver-

blijf. Het liefst was hij in eigen omgeving, om reizen gaf hij

niet veel, gedachtig aan het echt Hollandsche „Oost- West,
thuis best", wat voor die omgeving ook wel zal gegolden heb-
ben ; connecties met buitenlandsche entomologen zocht hij

weinig en evenmin oefenden congressen eenige attractie op
hem uit. Toch had hij voor vele dingen belangstelling en
waren zijne capaciteiten van velerlei aard. Aan een ruime
liefde voor de natuurwetenschap paarde hij een open oog
voor het practische leven, wat hem niet alleen te stade kwam
bij het beheer zijner uitgebreide bezitting, maar hem ook inder-

tijd de aangewezen voorzitter deed zijn van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, en evenzeer bestuurslid

van menige andere, waar zijn helder, onbevangen oordeel

zeer op prijs werd gesteld. Maar zijn verdiensten op ander
terrein zullen elders voldoende worden, of reeds zijn, her-

dacht.

Het diepst en het meest blijvend is zijne belangstelling voor
de Entomologie geweest ; deze heeft hij van zijne jeugd af

aan tot aan zijn einde gediend met alle kracht, die in hem was.
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Zijn proefschrift over „Machilìs mantima'\ eene diersoort,

die toen ter tijd in aantal te vinden was onder de 3tee:ag]ooi-

ingen aan den Zuiderzeedijk bij Amsterdam, verried zijne

meesterhand op het gebied der insecten-anatomie (1887).

Het bevatte aan het eind eene Naamlijst der Nederlandsche
Apterygota, waarop door lateren, in den laatsten tijd door

Mej. Buitendijk, werd voortgebouwd. Zelf voegde hij

daaraan kort daarna in 1889 Thetmophila (Thermobia) furnO"

rum Rovelli toe, welke merkwaardige Thysanure zich tot

dezen tijd, ook in verwarmde plaatsen in woonhuizen, heeft

gehandhaafd.
Reeds vroeg ging zijne belangstelling ook tot de Hymeno-

ptera uit; het waren vooral de bladwespen, die hem boeiden en

waarvan hij in 1894 eene Naamlijst der Nederlandsche soor-

ten gaf. Van zijn plan om in navolging van Snellen van
Vollenhoven de biologie van soorten dezer groep suc-

cessievelijk in het licht te geven, is in 1893 het eerste stuk,

handelende over Pamphilius erythrocephalus L. verschenen,

daarna beperkte zich dit tot meerdere kortere mededeelingen
in de Entom. Berichten.

Het meest trokken hem intusschen de Macrolepidoptera

aan. Op dit terrein liggen ook eenige zijner oudere proef-

nemingen, waaronder naar mijne meening die omtrent de

castratie der rupsen van Lymantria dispar (1897) eene eerste

plaats innemen ; zij openden een ruim verschiet omtrent de
physiologie der secundaire geslachtskenmerken bij vlinders,

waarop door anderen, als Meisenheime r, Kopec,
P r e 1 1 is voortgebouwd. Zijn studie over den rusttoestand der

vlinders in verband met hun kleurenpatroon (1903) is over-

vloedig door photos gedocumenteerd en stelt de zeer merk-

waardige feiten in helder daglicht, maar, wat de verklaring

betreft behooren zij nog altijd tot de meest raadselachtige der

algemeene biologie. Hoe duidelijk oogenschijnlijk hier het ver-

band met de belichting ook is, de causale samenhang blijft

twijfelachtig en het physiologisch-genetisch verband duister,

vooral in dezen tijd nu in de op dit gebied vooraanstaande
kringen directe aanpassingen, wellicht ten onrechte, minder
genade vinden dan ooit. Wat den invloed der door rupsen op-

genomen kleurstoffen op het latere kleed der vlinders betreft

heeft Oudemans zijne waarnemingen nog in 1922 voort-

gezet, maar deze niet erfelijke processen hebben voor het

evolutieproces veel geringere beteekenis dan de vorige groep

van feiten.

Wat de Macro's betreft, werkte hij ook met voorliefde

op faunistisch terrein. In 1902 publiceerde hij, te zamen met
den ons reeds vroeger ontvallen heer S n ij d e r, eene nieuwe
Naamlijst der in Nederland gevonden soorten, en eerst aan
het einde van 1933 sloot hij zijne studiën hierover af door

eene samenvatting te geven, van wat in de laatste 10 jaren
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op dit gebied te onzer kennis was gebracht. Het is wel tref-

fend, dat kort te voren in denzelfden jaargang en helaas even-

eens kort voor zijn overlijden ons betreurde medelid Dr. H. J.

Lycklama à Nijeholt ditzelfde voor de Microlepido-

ptera gedaan had. Een totaal van 1857 Lepidoptera (837 ma-
cro's en 1020 micro's) is van beide studies het eindresultaat.

Maar, al hadden bepaalde groepen zijne voorliefde, zijne be-

langstelling in de insecten bleef universeel. Als belangrijkste

vrucht hiervan verscheen in 1896—1900 zijn handboek ,,De

Nederlandsche Insecten", dat tot op onzen tijd hooge waar-
deering geniet bij ieder, die zich daarmede wil bezighou-

den ; het is noch te oppervlakkig, noch te uitgebreid voor zijn

doel en werkt aanstekelijk door de liefde voor zijn onderwerp,
die er uit blijkt en de nauwgezetheid en waarheidsliefde,

waarmede het is saamgesteld. Nog in de laatste jaren had
Oudemans, nu het werk uitverkocht en ook antiquarisch

moeilijk verkrijgbaar is, plannen tot een nieuwen druk, maar
het is daartoe niet meer mogen komen. Intusschen, de be-

langstelling in entomologie is in ons land niet gedaald en
het zou zeer toe te juichen zijn als een ander zich aan zulk

een nieuwe bewerking wijden wilde.

Gedurende vele jaren levende te midden der natuur, —
en welk eene natuur ! —vloeiden als vanzelf voortdurend
de onderwerpen ter bestudeering uit alle groepen hem toe en
gaven hem aanleiding tot zijne vele kortere opstellen, die

grootendeels in de Entomologische Berichten verschenen en
bovendien in de verslagen der zeer talrijke, door hem bijge-

woonde vergaderingen der Entom. Vereeniging zijn neerge-

legd. Eene lijst van zijne geschriften is gevoegd achter zijne

door MaxWe b e r bewerkte levensschets in de reeds ver-

melde feestaflevering. Biologische waarnemingen en notities

vormen hiervan den hoofdschotel, en het is misschien te be-

treuren, dat de aan natuurschoon en natuurgebeuren zoo
rijke omgeving van ,,Schovenhorst" hem weerhield van om-
vangrijke studies op speciaal gebied, zooals er vooral van
zijn vroegere jaren te vinden zijn. Ook voor dieren van andere
dan de hem zelf in 't bijzonder interesseerende groepen had
hij een scherp oog. Zelf dank ik hem vele belangrijke Diptera
uit Putten's omgeving, ook natuurlijk vele parasietvliegen,

bij zijne Lepidopteren-kweekingen verkregen. Nog levendig
herinner ik mij, hoe hij in Juli 1933 mij vol enthousiasme een
klein, maar fraai geel en zwart gekleurd Dipteron toezond
uit een afgegraven en daarna sterk begroeide plek vlak bij

zijn woonhuis, waar hij geregeld op zeldzaamheden jacht

maakte, welk diertje de voor ons land nieuwe Acletoxenus
ornatus Mg. bleek te zijn. Met zijn scherpen blik had hij dit

dier, dat toch veel aan sommige verbreide Chloropiden deed
denken, als iets bijzonders herkend.

Zijn practisch aangelegde aard openbaarde zich ook in
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den staat zijner collecties. Hij prepareerde zorgvuldig, wat hij

het bewaren waard achtte en gaf hiervoor ook meermalen

de noodige wenken. Reeds zijn eerste publicatie (1884)

handelde over het prepareeren van rupsen en maakte hiervoor

een toestel bekend, waardoor het lastige en vermoeiende op-

blazen door mechanischen luchtdruk vervangen werd. Ook
voor Hymer.optera, waarbij velen met aan de speld steken

zonder meer meenen te kunnen volstaan, waarbij belangrijke

kenmerken onvoldoende waarneembaar blijven, gaf hij meer-

malen de noodige aanwijzingen. Vooral zijne collectie van

Nederlandsche Macrolepidoptera werd een standaard-collectie

van onschatbare waarde, daar zijne uitgebreide eigene verza-

meling in den loop der jaren was saamgevloeid met vele

andere van overleden Nederlandsche Lepidopterologen.

Van bijzondere beteekenis was Oudemans voor de

Nederlandsche Entomologische Vereeniging. In 1880, dus

op 18-jarigen leeftijd, werd hij daarvan lid, nam met groote

ingenomenheid deel aan hare vergaderingen en trad al

spoedig door zijn energie en grondige kennis op den voor-

grond. Het was dan ook geen toeval, dat hij in 1903, ca. 40

jaren oud, geroepen werd de plaats in te nemen, die succes-

sievelijk ook door Snellen van Vollenhoven, van
Hasselt en Snellen was bekleed. Hij bezat daarvoor

vele hoedanigheden : een uitgebreide kennis over het geheele

gebied der Entomologie, een practischen aard, een helder en

scherp oordeel en een vaste hand. Ik mag hier wel releveeren

dat op de Zomervergadering te Roermond, waar zijne be-

noeming in 1903 tot bestuurslid plaats had, een voorstel was
ingediend om bestuursleden na hun aftreden niet direct her-

kiesbaar te stellen, ten einde geregeld nieuw bloed in het

Bestuur te brengen. De meerderheid der leden was echter van
meening, dat nieuw bloed niet altijd beter bloed beteekent.

Dat de vergadering slechts bestuursleden benoemt en deze

de functies onderling verdeelen, werd op dezelfde bijeen-

komst gehandhaafd. Wel ging men met het voorstel mede,

een 6e bestuurslid aan te stellen. Oudemans en van
R o s s u m werden toen als nieuwe bestuursleden verkozen

en het Bestuur zelf wees eerstgenoemde als President aan.

De gewoonte om de zomervergadering telkens door een der

leden te doen presideeren, zooals in 1903 door Mr. Lees-
berg geschiedde, is bij de wetswijziging te Winterswijk in

1904 opgeheven, waardoor Oudemans alle vergaderingen

te leiden kreeg. Hij bleef in deze positie van president tot aan
zijn einde, en het scheen mij wel treffend juist, dat slechts

deze qualiteit, waaraan hij meer dan 30 jaren verbonden ge-

weest is, in het bericht van zijn overlijden werd vermeld. Wie
onzer, die ijverig aan de vergaderingen der Vereeniging deel-

nam, herinnert zich niet zijne levendige belangstelling in hef-
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geen ter tafel werd gebracht, zijne veelvuldige deelname aan

de discussies en de opgewektheid, die hem ook in deze drukke

dagen niet verliet, en ook in de uren of dagen na de ver-

gadering zich uitten in zijn levendig discours, op de soms

koele avonden der zomervergadering steeds in de blijkbaar

onverslij tbare manteljas, waarvan ik den leverancier nooit te

weten ben gekomen. Daardoor werkte hij krachtig mede tot

het aangename verloop onzer bijeenkomsten en den goeden

geest, waarvan de Entom. Vereeniging sinds vele jaren het

geheim bezit, en die wel hoofdzakelijk zijn oorsprong vindt

in de groote, onbaatzuchtige ambitie der leden voor dit studie-

vak, dat hen eens en meestal voor goed gevangen houdt,

maar toch zeker ook sterk beïnvloed wordt door hunne per-

soonlijke eigenschappen. Waar ik zelf reeds ca. 45 jaren als

lid ben ingeschreven, mag ik vooral de jongere leden er wel

op wijzen, welk eene verplichting hier als spes ,,societatis"

op hen rust. Het bijwonen der vergaderingen niet alleen, maar

ook van het samenzijn daarna zij hun ten zeerste aanbevolen,

waarop, ondanks alle verandering van karakter, onze van

ouds vermaarde humor moge gehandhaafd blijven.

Slechts zelden kwam het op onze huishoudelijke vergade-

ringen tot eenige wrijving, maar wanneer daarbij afwijkende

meeningen werden verkondigd, die volgens Oudemans
niet juist of niet in het belang der E. V. waren, dan was
plooibaarheid niet een zijner kenmerkende eigenschappen,

zoozeer, dat enkele onheelbare breuken daarvan het gevolg

zijn geweest.

Ook voor de indertijd te Amsterdam bestaan hebbende

Entomologische club nam Oudemans vele jaren het pre-

sidium waar. Zooals het met dergelijke beperkte vereeni-

gingen meer gaat, moest deze later wegens vertrek van leden

als anderszins worden opgeheven, om eerst vele jaren later,

nu als officieele Afdeeling Noord-Holland en Utrecht te her-

rijzen, toen de omstandigheden hiervoor weder gunstig bleken.

Zijne laatste jaren waren helaas zeer moeilijk. Na de be-

stuursvergadering, in April 1932 ten huize van schrijver dezes

gehouden, openbaarden zich al spoedig ernstige ziekte-

verschijnselen, die hem tot zijn overlijden niet hebben ver-

laten, maar zijn geest bleef onverzwakt en, hoezeer ook dik-

wijls door leed gedrukt, bleef hij zijn arbeid voortzetten tot kort

voor zijn einde. Daardoor moest ook de viering van zijn 70en

verjaardag op zeer bescheiden voet plaats hebben, maar de
weinigen, die hem toen mochten bezoeken, konden waar-
nemen, met welk een ingenomenheid hij toen den hem ge-

wijden feestbundel in ontvangst nam, zooals ook in het jaar-

verslag van Juni 1933 reeds door mij is vermeld. Nadien werd
nog slechts een enkele bestuursvergadering door hem geleid,

nl. die van November 1933 te zijnen huize, waarin als be-

langrijkste punt de verandering van drukker besproken werd.
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waarvoor hij toen de noodige voorloopige besprekingen ge-

houden had.

In zijn quahteit van president was hij ook hd der redactie

onzer pubhcaties. Meerdere jaren verzorgde hij het Tijdschrift,

later de Entomologische 'Berichten en ook de Verslagen der

Afd. Ned. Oost-Indië. Eerst in Januari 11, verergerde zijn

toestand zoodanig, dat hij van de verdere zorg voor het

Januari-nummer der E. B, moest afzien. Enkele weken daarna,

den 20en Februari 1934 kwam het einde, het einde van een

leven, dat voor een zeer groot deel gestaan heeft in het teeken

der Entomologie en der Ned. Entom. Vereeniging.

Een zijner laatste daden, in December 1933, was de op-

richting der J.
• Th. Ou d e ma n s-Stichting, hoofdzakelijk

bedoeld tot financieelen steun der publicaties van de E. V.
Bij zijne teraardebestelling, den 24en Februari op het een-

voudige kerkhof te Putten, welke geschiedde op de aldaar

gebruikelijke rustieke wijze, mocht ik op verzoek der Familie

na Prof, We b e r, die hem als jongeren vriend herdacht, het

woord voeren om hem als Entomoloog en als veeljarig Presi-

dent onzer E. V. te gedenken.

Wij zullen hem in dankbare herinnering behouden.

De photo tegenover den titel is genomen uit de groepphoto,

vervaardigd 12 Juni 1909 ter gelegenheid der zomervergade-

ring der N, E, V. te Middelburg ; de handteekening is die van

den laatsten tijd. De photo tegenover p. 170 werd genomen
door Oudemans' dochter. Mevr. J. J. Hack e-O u d e-

ma n s en stelt hem voor, op Schovenhorst notities nemende
omtrent de vlinders, die op den bij deze zoo gezochten heester

Buddleia variabilis afkomen. Voor de ons geschonken op-

lage der reproductie breng ik ook hier aan Mevr. Hacke
onzen weigemeenden dank.


